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ภาษาไทย
คําประกาศเร่ืองความสอดคลอง
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในท่ีน้ีวา 
ผลิตภัณฑ RD-13 น้ีสอดคลองกบัขอกําหนด
ท่ีสําคัญและบทบัญญัติอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวของของ 
Directive 1999/5/EC คุณสามารถอานสําเนา
ของประกาศเร่ืองความสอดคลองไดท่ี 
http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/

© 2010-2011 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
Nokia, Nokia Connecting People และโลโก 
Nokia Original Accessories เปนเคร่ืองหมาย
การคา หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
Nokia Corporation ช่ือผลิตภัณฑและบริษทั
อื่นๆ ท่ีกลาวถึงในท่ีน้ีอาจเปนเคร่ืองหมาย
การคาหรือช่ือทางการคาของเจาของผลิตภัณฑ
น้ันๆ
หามทําซํ้า สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเน้ือหา
สวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสารฉบับน้ี
ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปน

ลายลกัษณอักษรจาก Nokia Nokia ดําเนิน
นโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง Nokia 
จึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
สวนหน่ึงสวนใดของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวใน
เอกสารฉบับน้ีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ตามขอบขายสูงสุดท่ีอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช
บังคับ ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด Nokia 
หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะไม
รับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือรายได 
หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติการณ อนัเปน
ผลสืบเน่ืองหรือความเสียหายทางออมไมวาจะ
ดวยสาเหตใุด
เน้ือหาในเอกสารน้ีใหขอมูล "ตามสภาพท่ีเปน" 
โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยชัดแจง
หรือโดยนัย ซ่ึงรวมถึงและมิไดจํากัดเพียงการ
รับประกันโดยนัยถงึความสามารถในการ
ทํางานของผลติภัณฑท่ีจําหนาย และความ
เหมาะสมในการใชงานตามวตัถุประสงค 
ตลอดจนความถูกตอง ความเช่ือถือไดหรือ
ขอมูลในเอกสารน้ี เวนแตกฎหมายท่ีใชบังคับ
ระบุไวเทาน้ัน Nokia สงวนสทิธิใ์นการ
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ภาษาไทย
เปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารน้ี
ทุกเม่ือโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วางจําหนาย
และบริการสําหรับผลติภัณฑเหลาน้ีอาจ
แตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดและตัวเลอืกภาษาท่ีมีใหเลอืกใชได

จากตัวแทนจําหนาย Nokia เคร่ืองรุนน้ีประกอบ
ดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซ่ึงอยู
ภายใตบังคับของกฎหมายและขอบังคับดาน
การสงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ 
หามกระทําการใดๆ ท่ีขัดแยงตอกฎหมาย

ความปลอดภัย
โปรดอานคําแนะนําตอไปนี้ การไมปฏิบัติ
ตามคําแนะนําอาจเปนอันตรายหรือถือวา
ผิดกฎหมาย กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติม
ในคูมอืผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดเคร่ืองในสถานที่ที่หาม
ใชโทรศัพทเคล่ือนที ่หรอืเมื่อ

อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อันตราย

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับ
ผลกระทบจากสญัญาณรบกวน 

ซึ่งจะสงผลตอประสทิธิภาพการทํางาน
ของเคร่ืองได

ปดเครื่องเมือ่อยูในบริเวณ
ที่จํากัดการใช
โปรดปฏิบัตติามขอหามตางๆ 

ปดเครื่องเมื่ออยูในเคร่ืองบิน ใกลอุปกรณ
การแพทย เช้ือเพลิง สารเคมี หรือบริเวณ
ที่อาจเกิดระเบดิ



ภาษาไทย
บริการโดยผูชํานาญการ
ทําการตดิตั้งหรือซอมแซม
ผลิตภัณฑโดยบคุลากร

ผูเช่ียวชาญเทานั้น

กันน้ํา
อุปกรณของคุณไมกันน้ํา 
ควรเก็บไวในทีแ่หง

■ ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณของคุณ
อุปกรณไรสายท่ีอธิบายไวในคูมือฉบับนี้
ไดรับการรับรองใหใชกับเครือขายระบบ 
(E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และ 
UMTS 900/1900/2100 HSPA โปรด
ติดตอขอขอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับระบบ
เครือขายจากผูใหบรกิารของคณุ
เมือ่ใชงานตอเนื่องเปนเวลานาน เชน 
การเช่ือมตอขอมูลความเร็วสงู อุปกรณ

อาจเกดิความรอน โดยสวนใหญแลวนี่คือ
สภาพปกติ หากคณุสังเกตเหน็วาเคร่ือง
ทํางานผิดปกติ ใหนําไปยังศนูยบริการ
ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เมือ่ตองการตอกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ 
กรุณาอานคูมือผูใชเพ่ือศึกษารายละเอียด
ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอเขา
กับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกนัได

■ บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครใชบริการจากผูใหบริการ
ระบบไรสายเพ่ือใชงานอุปกรณนี้ 

คุณสมบัตบิางอยางไมทํางานบนทุก
เครือขาย และบางคุณสมบัติอาจตองการ
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ใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูใหบริการ
กอนที่จะใชงานคุณสมบตัิเหลานั้น บริการ
เสริมจากระบบเครอืขายเกี่ยวของกบั
การสงขอมูล สอบถามรายละเอียดคา
บริการไดจากผูใหบรกิารเครือขายของคุณ
หรือกับเครอืขายอ่ืนนอกพ้ืนที่ ผูใหบริการ

สามารถใหคําอธิบายเกี่ยวกับคาบริการ
ที่เรยีกเก็บ บางเครอืขายอาจมีขอจํากดั
ที่สงผลกระทบตอการใชงานคุณสมบัติ
บางอยางของอุปกรณนี้ซึ่งตองการ
การสนับสนุนจากระบบเครือขาย

ขอมลูเบ้ืองตน
Nokia Internet Stick CS-17 เปนโมเด็ม
ไรสายทีใ่ชเพ่ือถายโอนขอมูลผานระบบ
เครือขายเซลลูลาร
เมือ่ตองการใชอุปกรณกับคอมพิวเตอร 
คุณตองติดตัง้แอปพลิเคช่ัน Nokia 
Internet Modem ซึง่จะทําการติดตัง้
โดยอัตโนมัติเมื่อตออุปกรณเขากับ
คอมพิวเตอรเปนครั้งแรก
โปรดอานคูมือโดยละเอียดกอนใชงาน
อุปกรณ และอานคูมือผูใชแอปพลิเคช่ัน 
Nokia Internet Modem คูมือ

คอมพิวเตอร คูมือระบบปฏิบตัิการและ
ซอฟตแวรอ่ืนๆ ที่ใชในการเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตเพ่ือการใชงานรวมกับอุปกรณ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปท่ี 
www.nokia.com/support หรือเว็บไซต 
Nokia ในประเทศของคุณ
อุณหภูมิการใชงานของอุปกรณนี้คือ 
-15°C ถึง 35°C (5°F ถึง 95°F) และ
อุณหภูมิการจัดเก็บคือ -40°C ถึง 85°C 
(-40°F ถึง 185°F)

www.nokia.com/support
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คําเตือน: ปล๊ักของอุปกรณ
นี้อาจมีนกิเกิลผสมอยูเล็กนอย 
บุคคลที่ไวตอสารนิกเกิลอาจมี

อาการขางเคียงกับผิวหนังจากการสมัผัส
ปล๊ักเปนเวลานาน
การอานคูมือผูใชของ Nokia 
Internet Modem

ในการอานคูมอืผูใชของแอปพลิเคช่ัน 
Nokia Internet Modem คุณตองติดตัง้
โปรแกรมอาน PDF ไวในคอมพิวเตอร 
คุณสามารถดาวนโหลด โปรแกรมอาน 
PDF ไดจากเว็บไซตของ Adobe เปนตน
เมือ่ตองการเขาใชงานคูมือผูใช ใหเลือก
เครื่องหมายคําถาม (Help (วิธใีช )) จาก
หนาหลักในแอปพลิเคช่ัน Nokia Internet 
Modem คูมือผูใชจะปรากฏในภาษาที่คุณ
เลือกระหวางการติดตัง้แอปพลิเคช่ัน

ฮารดแวรและซอฟตแวรที่รองรบั
USB ที่เสยีบอยูกับอุปกรณรองรับการ
ถายโอนขอมูลตามพิกัดท่ีกําหนดไวใน
ขอมูลจําเพาะสําหรับพอรต USB เวอรชัน 
2.0

เมือ่ตองการใชงานอุปกรณเพ่ือถายโอน
ขอมูลกับคอมพิวเตอรของคุณ 
คอมพิวเตอรตองมีโปรเซสเซอร 500 MHz 
32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64) หรือ
เรว็กวา พอรต USB ที่ใชรวมกันได และ
เนือ้ท่ีวางในฮารดดิสก 350 เมกะไบต 
คุณยังตองใชระบบปฏิบัติการตอไปนี้ 
Microsoft Windows XP (Service Pack 2 
พรอม Hotfix KB943198 หรือ Service 
Pack 3 หรือรุนที่ใหมกวา) หรือ Microsoft 
Windows Vista, Windows 7, Linux 
Ubuntu 9.04 หรอื Apple Mac OS 10.4, 
10.5 หรือ 10.6 
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ไมรองรับ Microsoft Windows XP รุน 
64 บติ

เร่ิมตนการใชงาน
อุปกรณจะมีสวนประกอบตางๆ ที่แสดงอยู
บนเพจช่ือเรื่องดังนี้ ไฟแสดงสถานะ (1), 
หัวตอ USB และฝาครอบ (2) และฝาชอง
ใสซมิการด (3)

ตําแหนงเสาอากาศ
อุปกรณของคุณมีเสาอากาศอยูภายใน 
โปรดหลีกเล่ียงการสัมผัสบริเวณ
เสาอากาศ (4) โดยไมจําเปนขณะ
เสาอากาศกําลังสงหรือรับสญัญาณ 
การสมัผัสกบัเสาอากาศจะสงผลตอ
คุณภาพของสญัญาณสื่อสาร อาจทําให
อุปกรณใชพลังงานในระดับที่มากข้ึน
ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่คอมพิวเตอรลดลง

การใสซิมการด
คําเตือน: ควรเกบ็ฝาครอบ
ใหพนมือเด็ก

1 ถอดฝาครอบออก (5)

2 ยกฝาชองใสซิมการดข้ึน (6)

3 ใสซิมการด (7)

4 ตรวจสอบวาหนาสัมผัสของการด
คว่ําลง และมุมตัดของการดอยูทาง
ดานขวา

5 ในการปดฝาครอบ ใหกดฝาครอบลง
บนอุปกรณ (8) และเล่ือนใหเขาท่ี

การตั้งคาครั้งแรก
เมือ่จะตั้งคาอุปกรณสําหรับคอมพิวเตอร
ของคุณ คุณอาจตองใชสทิธิในฐานะผูดูแล
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ระบบเพ่ือเขาสูระบบปฏิบตัิการ คุณอาจ
ตองเปล่ียนการตัง้คาไฟรวอลลสําหรับ
ระบบปฏิบตัิการของคุณ เพ่ือใหอุปกรณ
สามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตได
1 ตรวจดูใหแนใจวามกีารใสซมิการดเขาไป

ในอุปกรณแลว
2 ถอดฝาครอบปองกันโดยการดึงออก

จากหวัตอ USB

3 เปดคอมพิวเตอรและตออุปกรณเขากับ
พอรต USB บนคอมพิวเตอร โดยให
โลโก Nokia หันข้ึนดานบน

เคล็ดลับ: ในการเช่ือมตอ
อุปกรณกับคอมพิวเตอรที่ใช
รวมกนัไดโดยใชสายเช่ือมตอ 

Nokia CA-175D ใหเช่ือมตอกับหัวตอ 
USB และพอรต USB ที่คอมพิวเตอร

4 ในการตดิตั้งอุปกรณและแอปพลิเคช่ัน 
Nokia Internet Modem ให
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
• ใน Windows โปรแกรมติดตั้งจะ

เปดข้ึนโดยอัตโนมัตหิากเปดใชงาน
คณุลักษณะการรันอัตโนมัตไิว
หากปดใชงานคณุลักษณะการรัน
อัตโนมัตไิว หรือ Windows รุน
ของคุณไมสนับสนุน ใน Windows 
Explorer ใหดับเบิลคลิกท่ีไดรฟ 
Nokia Internet Modem จากนั้น
เลือกไฟล setup.exe

• ใน Mac OS ดับเบิลคลิกท่ีไดรฟ 
Nokia Internet Modem แลว
ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Nokia 
Internet Modem

• ใน Linux ดับเบลิคลิกท่ีไดรฟ CD 
แลวดับเบิลคลิกท่ีไอคอน 
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nokiaInternetmodem.deb 
เลือกชุดการติดตั้ง

5 เลือกภาษาทีต่องการจากรายการ 
และเลือก OK (ตกลง) ทําตาม
คําแนะนําที่ปรากฏ
กรุณาอานขอตกลงการอนุญาตให
ใชงานสําหรับผูใชใหละเอียดถี่ถวน
และยอมรับขอตกลง
แอปพลิเคช่ันและไดรเวอรที่จําเปน
ไดรับการติดตั้งไวบนคอมพิวเตอร
ของคุณ การติดตั้งอาจใชเวลานาน
หลายนาที

6 อุปกรณจะพยายามกําหนดการตั้งคา
สําหรับเครือขายเซลลูลารของผูให
บรกิารของคณุ ตามชนิดของซิมการด

7 เมื่อไดรับแจง ใหปอนรหัส PIN 
(personal identification number) 
ของซิมการดของคุณ รหัส PIN จะชวย

ปองกันซิมการดของคุณจากการใชงาน
โดยไมไดรับอนุญาตและมักใหมา
พรอมกับการด
หนาหลักของแอปพลิเคช่ัน Nokia 
Internet Modem จะปรากฏขึ้น

8 เมื่อจะออกจากแอปพลิเคช่ัน Nokia 
Internet Modem ใหเลือก X

9 เมื่อจะปลดการเช่ือมตออุปกรณออก
จากคอมพิวเตอร ใหถอดอุปกรณ
ออกจากพอรต USB

คุณอาจตองหยุดการทํางานของ
อุปกรณกอนที่จะยกเลิกการเช่ือมตอ 
หากระบบปฏิบัตกิารของคณุสนับสนุน
ฟงกชันนี้

ไฟสัญลักษณ
หากไฟสญัลักษณเปนสีแดง แสดงวา
อุปกรณไมสามารถลงทะเบียนกบั
เครือขายเซลลูลารไดเพราะซิมการด
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ไมถูกตองหรือใสซิมการดผิดวิธี หรือ
ไมพบเครือขายที่สนับสนุนในตําแหนง
ของคุณ หากไฟสแีดงกะพรบิ แสดงวา
อุปกรณไมไดจดทะเบียนกับเครือขาย
เซลลูลาร เนื่องจากคณุไมไดปอนรหสั PIN 
ในกรณีที่มกีารเปดใชการรองขอรหสั PIN 
ในแอปพลิเคช่ัน Nokia Internet Modem

หากไฟสญัลักษณเปนสีเขียว แสดงวา
อุปกรณจดทะเบยีนกับเครือขาย GSM 
และกําลังถายโอนขอมลู หากไฟสเีขียว
กะพริบ แสดงวาอุปกรณจดทะเบยีน
กับเครือขาย GSM แตการเช่ือมตอขอมลู
ไมสามารถใชการได
หากไฟสญัลักษณเปนสีน้ําเงิน แสดงวา
อุปกรณจดทะเบยีนกับเครือขาย 3G และ
กําลังถายโอนขอมลู หากไฟสนี้ําเงิน
กะพริบ แสดงวาอุปกรณจดทะเบยีน
กับเครือขาย 3G แตการเช่ือมตอขอมูล
ไมสามารถใชการได

การถอนการติดตั้ง
ในการถอนการติดตั้งอุปกรณและ
แอปพลิเคช่ัน Nokia Internet Modem 
จากคอมพิวเตอรของคุณ ใหดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งดังนี้
• ใน Windows ใหเลือกแอปพลิเคช่ัน

ถอนการติดตั้งจากเมนู เริ่มตน
• ใน Mac OS ใหเลือกไอคอนถอนการ

ตดิตัง้ในโฟลเดอร Nokia

• ใน Linux ใหใชตวัจัดการชุด
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การเช่ือมตออินเทอรเน็ต
คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการ
ดานขอมูล ราคา และภาษีตางๆ ไดจาก
ผูใหบริการของคณุ
1 เมื่อใสซิมการดไวในอุปกรณแลว 

ใหเปดคอมพิวเตอรและตออุปกรณ
เขากับคอมพิวเตอร

2 หากแอปพลิเคช่ัน Nokia Internet 
Modem ไมเริม่โดยอัตโนมัติ ให
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
• ใน Windows ใหเริ่มแอปพลิเคช่ัน

จากเมน ูเริ่มตน ตัวอยางเชน ใน 
Windows XP ใหเลือก Start > 
Programs > Nokia > Nokia 
Internet Modem > Nokia 
Internet Modem

• ใน Mac OS ใหเลือกแอปพลิเคช่ัน
จาก Finder

• ใน Linux ใหเลือก Applications > 
Internet > Nokia Internet 
Modem

3 หากระบบแจงเตือน ใหปอนรหัส PIN 
ของซิมการดของคุณ

4 ตรวจสอบไฟสัญลักษณเครือขาย
เพ่ือดูวาสามารถเช่ือมตอเครือขาย
ไดหรือไม

5 ในการเช่ือมตอกับอินเทอรเนต็ 
ใหเลือก Internet Connection 
(การเช่ือมตออินเทอรเน็ต) >  
เริ่มใชการเช่ือมตอดวยซอฟตแวรที่คุณ
ตองการ
ในระหวางถายโอนขอมลู หนาตาง 
Internet Connection (การเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ต) จะแสดงอัตราการ
สงผานของขอมูลที่สง (Rate out 
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(อัตราสงออก)) และรบั (Rate in 
(อัตรารับเขา)) ในระหวางเซสชัน
ปจจุบันและจํานวนขอมูลรวมทั้งหมด
ที่สงและรับในระหวางเซสชัน (Volume 
(ปริมาณ))

หากคอมพิวเตอรเขาสูโหมด
สแตนดบายหรือไฮเบอรเนต 
การถายโอนขอมูลอาจหยุดทํางาน 
การใชอุปกรณเพ่ือถายโอนขอมูล
จะทําใหคอมพิวเตอรตองใชแบตเตอรี่

มากข้ึนและทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่เหลือนอยลง

6 ในการปดการเช่ือมตอ ในหนาตาง 
Internet Connection (การเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ต) ใหเลือก 
ในการออกจากแอปพลิเคช่ัน ใหเลือก 
X วิธีนี้จะปดการเชื่อมตอดวย

ในการยอแอปพลิเคช่ันโดยไมปดการ
เช่ือมตอท่ีใชงานอยู ใหเลือก  ในการ
เปดหนาตางแอปพลิเคช่ันเหมือนเดิม 
ใหคลิกไอคอนแอปพลิเคช่ันที่ยอไว

การดูแลรักษาอุปกรณของคุณ
อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมี
รูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่
ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยาง
ถูกตอง
• เก็บอุปกรณไวในที่แหง การจับตัวของ

ไอน้ํา ความเปยกชื้น และของเหลว
ทุกประเภท หรือความชุมชื้น จะทําให
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เกิดองคประกอบของแร ซึ่งอาจทําให
วงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หาก
ตัวเครื่องเปยกชื้น ควรปลอยใหเครื่อง
แหงสนิทดีกอน

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในที่ที่มีฝุนหรือ
ที่สกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณ
สวนที่สามารถขยับไดและสวนประกอบ
ที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูง
หรือเยน็ เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจ
ทําใหอายกุารใชงานของอุปกรณ
อิเลก็ทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจ
เสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปน
พลาสติกงอหรือละลายได เมื่ออุณหภูมิ
ที่เย็นเพิ่มข้ึนจนถึงอุณหภูมิปกติ 
ความชื้นจะกอตัวข้ึนภายในเครื่อง 
ซึ่งอาจทําใหอุปกรณแผงวงจร
อิเลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในอุปกรณ 
นอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใช
ฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอปุกรณ 
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให
แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง ควรใชผาแหงที่สะอาดและ
นุมในการทําความสะอาดพื้นผิวของ
อุปกรณเทานั้น

• อยาทาสีอุปกรณ เพราะสีอาจทําให
อุปกรณที่สามารถขยับไดติดขัด และ
ไมสามารถทํางานไดตามปกติ

คําแนะนําเหลานี้สามารถใชไดกับอุปกรณ
หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ ดวย
การนํากลับมาใชใหม
โปรดสงคืนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 
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แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑที่ใชแลวไปยัง
จุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะชวย
ปองกันการกําจัดขยะที่ไมมีการควบคุม 
และชวยรณรงคการรีไซเคิลวัสดุใชแลวตางๆ 
ตรวจสอบขอมูลสิ่งแวดลอมผลิตภัณฑและ
วิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ Nokia ของคุณ
ไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือ 
nokia.mobi/werecycle

สัญลักษณรูปถังขยะกากบาท
บนผลิตภัณฑ แบตเตอรี่ สิ่งตีพิมพ

หรือบนวัสดุบรรจุภัณฑหมายถึง
ผลิตภัณฑอิเล็กทริกส แบตเตอรี่
และอุปกรณเก็บพลงังานตางๆ เหลานั้น
จะตองถูกสงกลับมาจุดรวบรวมที่มีการแบง
ประเภทเมื่อหมดอายกุารใชงาน ขอกําหนด
นี้มีผลบังคับใชในสหภาพยุโรป อยาทิ้ง
ผลิตภัณฑเหลานี้รวมกับขยะของเทศบาล
ที่ไมสามารถแบงประเภทได สําหรับขอมูล
เพิ่มเติมเก่ียวกับสิ่งแวดลอม โปรดดู 
คําประกาศดานสิ่งแวดลอม ของผลิตภัณฑที่ 
www.nokia.com/environment

ขอมลูเพ่ิมเติมดานความปลอดภัย

■ เด็กเล็ก
อุปกรณและอุปกรณเสริมไมใชของเลน
สําหรับเด็ก ผลิตภัณฑนี้อาจมีชิ้นสวน
ขนาดเล็ก โปรดเก็บชิ้นสวนเหลานี้ใหพน
มือเด็ก

www.nokia.com/werecycle
www.nokia.mobi/werecycle
www.nokia.com/environment
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■ ความปลอดภยัดาน

สภาพแวดลอมใน
การทํางาน

อุปกรณรุนนี้ผานการทดสอบและมีคุณสมบัติ
ตรงตามหลักเกณฑควบคุมการปลอย
สัญญาณคลื่นวิทยุเมื่อติดตั้งที่ระยะหาง 
0.5 เซนติเมตร (1/5 นิ้ว) จากรางกายเปน
อยางนอย เมื่อตอโดยตรงกับพอรต USB 
ที่อุปกรณตนทางหรือเมื่อใชกับสายเชื่อมตอ 
Nokia CA-175D ที่อาจใหมาพรอมกัน
ในชุดจัดจําหนายผลิตภัณฑ

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณ
วิทยุ รวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณ
เพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัท
ผูผลิตอุปกรณนั้นๆ หากคุณไมแนใจวา

อุปกรณนั้นมีการปองกันพลังงานคลื่น
ความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอ
หรือไม ปดเครื่องในกรณีที่มีปายประกาศ
ใหคุณดําเนินการดังกลาว เนื่องจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลัง
ใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่น
ความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณเทียม
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา 
ควรใหอุปกรณไรสายอยูหางจากอุปกรณ
เทียม เชน เครื่องควบคุมจังหวะการเตน
ของหัวใจ หรือเครื่องกระตุกหัวใจอยางนอย 
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยง
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว 
บุคคลที่มีอุปกรณดังกลาวควรจะ:
• เก็บอุปกรณไรสายใหอยูหางจากอุปกรณ

ทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนติเมตร 
(6 นิ้ว)
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• ปดอุปกรณไรสายหากสงสัยวากําลังเกิด

คลื่นรบกวน
• ทําตามคําแนะนําของผู ผลติอุปกรณเทียม
หากคุณมีคําถามเก่ียวกับการใชอุปกรณ
ไรสายรวมกับอุปกรณเทียม ใหปรึกษาสถาน
พยาบาลของคุณ

เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายดิจิตอลบางเครื่องอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 

■ ยานพาหนะ
สัญญาณความถี่ RF อาจสงผลตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสบนรถยนตของคุณที่ไมไดรับ
การติดตั้งอยางเหมาะสมหรือมีความสามารถ
ในการปองกันสัญญาณความถ่ี RF อยางไม
เพียงพอ เชน ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส 
ระบบปองกันลอล็อกขณะเบรก ระบบควบคุม
ความเร็วอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลม

นิรภัย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบ
กับผูผลิตรถยนตและผูผลิตอุปกรณภายใน
รถยนตของคุณ
อุปกรณควรซอมแซมหรือแกไขโดยบุคลากร
ผูเชี่ยวชาญเทานั้น การซอมแซมอยางไม
ถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและมีผลให
การรับประกันเปนโมฆะ อยาเก็บของเหลว
ที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดรวมกับ
อุปกรณ ชิ้นสวนของอุปกรณ หรืออุปกรณ
เสริมตางๆ 
ควรปดอุปกรณของคุณกอนข้ึนเครื่องบิน 
การใชอุปกรณติดตอสื่อสารแบบไรสาย
บนเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
การทํางานของเครื่องบิน และอาจเปนการ
ผิดกฎหมาย
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■ บริเวณท่ีอาจเกดิ

การระเบดิ
ปดอุปกรณเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดระเบิด
ได และปฏิบัติตามคําแนะนําที่มีการติด
ประกาศไว เนื่องจากประกายไฟในพื้นที่
เหลานี้อาจทําใหเกิดการระเบิดหรือเกิด
เพลิงไหม ซึ่งอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตได ปดอุปกรณเมื่ออยูในสถานที่ที่มี
การเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลกับเครื่องสูบแกส
ในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตาม
ขอหามในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามัน 
และสถานีสงน้ํามัน โรงงานสารเคมี หรือ
บริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด บริเวณตางๆ 
ที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดมีการประกาศ
ใหเห็นเดนชัด ซึ่งไดแกพื้นที่ตางๆ ที่มีการ
แนะนําใหคุณดับเครื่องยนตเชน ใตดาดฟา
เรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี และ
บริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน 
เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูใน

อากาศ คุณควรตรวจสอบกับผูผลิต
ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว 
(เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบวา
สามารถใชงานอุปกรณนี้ไดอยางปลอดภัย
ในบริเวณใกลเคียงหรือไม

■ รายละเอียดการรับรอง 
(SAR)

อุปกรณเคลื่อนที่เคร่ืองน้ีตรงตาม
คําแนะนําของการส่ือสารทางคลื่นวิทยุ
อุปกรณของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณ
วิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกิน
ความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้
จัดทําข้ึนโดย ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดาน
วิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมข้ึนกับ
อายุหรือสุขภาพ
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ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นอุปกรณ
เคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific 

Absorption Rate) ขอกําหนด SAR 
ที่กําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 
วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน
สิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR 
จัดทําข้ึนในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน 
ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูง
สุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่
ทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช
อุปกรณอาจตํ่ากวาคาสูงสุด เนื่องจาก
เครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะ
พลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่
กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงข้ึนกับปจจัย
ตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานี
เครือขายหลัก
คา SAR แตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับ
ขอกําหนดในการทดสอบและที่รายงาน
ของแตละประเทศและระบบเครือขาย 
คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ SAR 

ที่มีอยูในสวนขอมูลของผลิตภัณฑไดที่ 
www.nokia.com

อุปกรณรุนนี้ผานการทดสอบและมีคุณสมบัติ
ตรงตามหลักเกณฑควบคุมการปลอย
สัญญาณคลื่นวิทยุเมื่อติดตั้งที่ระยะหาง 
0.5 เซนติเมตร (1/5 นิ้ว) จากรางกายเปน
อยางนอย เมื่อตอโดยตรงกับพอรต USB 
ที่อุปกรณตนทางหรือเมื่อใชกับสายเชื่อมตอ 
Nokia CA-175D ที่อาจใหมาพรอมกันในชุด
จัดจําหนายผลิตภัณฑ

www.nokia.com
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